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คํานํา 

  องคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะเปนผูใชอํานาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการ               

ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะดานตางๆ ซ่ึงดําเนินการแกไขปญหา

ตางๆท่ีเกิดข้ึนใหแกคนในทองถ่ินเปนองคกรท่ีมีความใกลชิดกับประชาชน และมีความเขาใจในสภาพและรับรู

ถึงสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในทองถ่ินดีกวาหนวยงานราชการสวนกลาง ในการปฏิบัติงานและดําเนินการ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมอาจสงผลกระทบตอชุมชนและประเทศชาติ ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการ

ปฏิบั ติหนาท่ีหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ หรือไดใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีเพ่ือแสวงหา

ผลประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย รวมท้ังปญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเปนปญหาของสังคมไทยท่ี

เกิดข้ึนมาเปนเวลานาน ท้ังในเชิงขนาด และความสลับซับซอนของปญหาทุจริต ซ่ึงทางคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ หรือ คสช. ไดมีคําสั่งท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

โดยทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกสวนในการตรวจสอบ 

เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันเพ่ือมิใหเกิดการทุจริตได 

  องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานและการ

ดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การปฏิบัติหนาท่ีหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ หรือไดใช

อํานาจในตําแหนงหนาท่ีเพ่ือแสวงหาผลประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย จึงดําเนินการจัดทําคูมือ

การปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลแกใหญ เพ่ือเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานตอไป 
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บทท่ี ๑ 

การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอนความหมายของผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests)

  

  ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชน

สวนรวมหรือผลประโยชนขัดกัน หมายถึง การท่ีเจาหนาท่ีรัฐปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนสวนตนหรือ

พวกพองเปนหลัก ซ่ึงถือเปนความผิดเชิงจริยธรรมและเปนความผิดข้ันแรกท่ีจะนําไปสูการทุจริตสํานักงาน 

ก.พ. ไดนิยามความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนทับซอนและผลประโยชนสวนรวม หรือ Conflict of 

Interests หมายถึง สถานการณหรือการกระทําท่ีบุคคลไมวาจะเปนนักการเมืองขาราชการ พนักงานบริษัท 

หรือผูบริการมีผลประโยชนสวนตัวมากจนมีผลตอการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงหนาท่ีท่ีบุคคล

นั้นรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนของสวนรวม กลาวคือ การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐตัดสินใจหรือ

ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงของตนอันกอใหเกิดประโยชนตอตนเองหรือพวกพองมากกวาประโยชนสวนรวม               

ซ่ึงการกระทําดังกลาวจะเกิดข้ึนอยางรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาและไมเจตนาในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

จนกระท่ังกลายเปนธรรมเนียมปฏิบัติท่ีไมเห็นวาเปนความผิด ตัวอยางการกระทําดังกลาวมีใหพบเห็นไดมาก

ในสังคม สงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลักได

สงผลเสียหายใหเกิดข้ึนกับประเทศชาติกอใหเกิดการกระทําท่ีผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจาหนาท่ี             

ของรัฐท่ีตองคํานึงถึงประโยชนสาธารณะ แตทําหนาท่ีกลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชน

สวนตนหรือพวกพองเปนหลักความขัดแยง Conflict สถานการณท่ีขัดกัน ไมลงรอยเปนเหตุการณอันเกิดข้ึน 

เม่ือบุคคลไมสามารถตัดสินใจกระทําอยางใดอยางหนึ่ง ความขัดแยงอาจเกิดข้ึนไดจากความไมลงรอยกัน                

ในเรื่องความคิดแนวทางปฏิบัติหรือผลประโยชนผลประโยชนสวนตัว(Private Interest)เปนผลตอบแทน               

ท่ีบุคคลไดรับโดยเห็นวามีคุณคาท่ีจะสนองตอบความตองการของตนเองหรือของกลุมท่ีตนเองเก่ียวของ 

ผลประโยชนเปนสิ่งจูงใจใหคนเรามีพฤติกรรมตางๆ เพ่ือสนองความตองการท้ังหลายผลประโยชนสวนรวมหรือ

ผลประโยชนสาธารณะ (Public Interest) สิ่งใดก็ตามท่ีใหประโยชนสุขแกกลุมบุคคลท้ังหลายในสังคม 

ผลประโยชนสาธารณะยังหมายถึงหลักประโยชนตอมวลสมาชิกในสังคมพฤติกรรมท่ีเขาขายผลประโยชน              

ทับซอนเจาหนาท่ีของรัฐควรมีจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ โดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวา

ประโยชนสวนตนเสมอ  

  ตัวอยางพฤติกรรมท่ีเขาขายผลประโยชนทับซอนหรือเขาขายความขัดแยงระหวาง

ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมท่ีสงผลกระทบอยางรุนแรงตอสังคมไทย ไดแก 

๑. หาประโยชนใหตนเอง หรือ การใชอํานาจหนาท่ีเพ่ือตนเอง เชน ขาราชการใชอํานาจหนาท่ีทําให

บริษัทตัวเองไดงานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเขาทํางาน 

๒. รับผลประโยชนคือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เชน เปนเจาพนักงานสรรพากรแลวรับเงินจากผู

มาเสียภาษีหรือเปนเจาหนาท่ีจัดซ้ือแลวรับของกํานัลจากรานคา 



   

 ๓. ใชอิทธิพล เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาท่ีเกิดสงผลท่ีเปนคุณแกฝาย

ใดฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม 

๔. ใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตน เชน การใชรถยนตหรือคอมพิวเตอรของราชการ

ทํางานสวนตัว 

๕. ใชขอมูลลับของทางราชการ เปนการทําขอมูลลับขอทางราชการไมเปดเผยเพ่ือรับสิ่งตอบแทนท่ี

เปนประโยชนในรูปของเงินหรือประโยชนอ่ืนๆ หรือนําไปเปดเผยใหญาติหรือพวกพองเพ่ือแสวงหาประโยชน

จากขอมูลเหลานั้น 

๖. การทํางานพิเศษ เชน เปนท่ีปรึกษาหรือตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจซอนกับหนวยงานท่ีตนเองทํางานอยู 

๗. การทํางานหลังเกษียณ คือการทํางานกับผูอ่ืนหลังออกจากท่ีทํางานเดิม โดยใชความรูหรืออิทธิพล

จากท่ีเคยปฏิบัติหนาท่ีราชการมารับงาน หรือเอาประโยชนใหกับตนเองหรือพวกพอง 

   

อ งค ก ร ส า ก ล  Organization for Economic Cooperation and Development นิ ย า ม

ผลประโยชนทับซอน Conflict of Interest เปนความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตัวและ

ผลประโยชนสาธารณะท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ ผลประโยชนทับซอนมี ๓ ประเภท 

๑. ผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริง มีความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและสาธารณะ

เกิดข้ึน 

๒. ผลประโยชนทับซอนท่ีเห็นเปนพบประโยชนทับซอนท่ีคนเห็นวามีแตจริงๆ อาจไมมีก็ไดถาจัดการ

ผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพก็อาจนํามาซ่ึงผลเสียไมนอยกวาการจัดการผลประโยชน

ทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริง ขอนี้แสดงวาเจาหนาท่ีไมเพียงแตจะตองประพฤติตนอยางมีจริยธรรมเทานั้น แตตอง             

ทําใหคนอ่ืนๆ รับรูและเห็นดวยวาไมไดรับประโยชนเชนนั้นจริง 

๓. ผลประโยชนทับซอนท่ีเปนไปได ผลประโยชนสวนตนท่ีมีในปจจุบันอาจจะทับซอนกับผลประโยชน

สาธารณะไดในอนาคตหนาท่ีทับซอนหรือผลประโยชนเบียดซอนกัน มี ๒ ประเภท 

 ๑. ประเภทแรก เกิดจากการท่ีเจาหนาท่ีมีบทบาทหนาท่ีมากกวาหนึ่ง เชน เปนเจาหนาท่ีใน

หนวยงานและเปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจําหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเม่ือไมสามารถแยกแยะ

บทบาทหนาท่ีท้ังสองออกจากกันไดอาจทําใหทํางานไมมีประสิทธิภาพ หรือแมกระท่ังเกิดความผิดพลาดหรือ                  

ผิดกฎหมาย ปกติหนวยงานมักมีกลไกปองกันปญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาท่ีตางๆ ใหชัดเจน แตก็ยัง                 

มีปญหาไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในหนวยงานท่ีมีกําลังคนนอยหรือมีเจาหนาท่ีบางคนเทานั้นท่ีสามารถทํางาน

บางอยางท่ีคนอ่ืนๆ ทําไมไดคนสวนใหญไมคอยหวงปญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตน           

มาเก่ียวของ 

  ๒. ประเภทท่ีสอง เกิดจากการท่ีเจาหนาท่ีมีบทบาทหนาท่ีมากกวาหนึ่งบทบาท และการทํา

บทบาทหนาท่ีในหนวยงานหนึ่งนั้น ทําใหไดขอมูลภายในบางอยางท่ีอาจนํามาใชประโยชนแกการทําบทบาท



   

หนาท่ีใหแกอีกหนวยงานหนึ่งไดผลเสียคือ ถานําขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลําเอียง/

อคติตอคนบางกลุม ควรถือวาหนาท่ีทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวย เพราะวามีหลักการจัดการ                  

แบบเดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจทําหนาท่ีตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็สามารถ

นํามาจัดการกับหนาท่ีทับซอนได 

  หลักการ ๔ ประการสําหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน 

๑. ปกปองผลประโยชนสาธารณะ การทําเพ่ือผลประโยชนของสาธารณะเปนหนาท่ีหลักเจาหนาท่ีตอง

ตัดสินใจและใหคําแนะนําภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะตองทํางานในขอบเขตหนาท่ีพิจารณาความถูก

ผิดไปตามเนื้อผา ไมใหผลประโยชนสวนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติสวนบุคคลปฏิบัติ                

ตอแตละบุคคลอยางเปนกลาง ไมมีอคติลําเอียงดวยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมืองเผาพันธุวงศตระกูล 

ฯลฯ ท้ังนี้เจาหนาท่ีไมเพียงปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้น แตตองมีจริยธรรมดวย 

๒. สนับสนุนความโปรงใสและพรอมรับผิด การจัดการผลประโยชนทับซอนตองอาศัยกระบวนการ

แสวงหา เปดเผยและจัดการท่ีโปรงใส นั่นคือ เปดโอกาสใหตรวจสอบ และมีความพรอมรับผิดมีวิธีการตางๆ 

เชน จดทะเบียนผลประโยชนโยกยายเจาหนาท่ีจากตําแหนงท่ีเก่ียวของกับผลประโยชนทับซอนการเปดเผย

ผลประโยชนสวนตนหรือความสัมพันธท่ีอาจมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ีถือเปนข้ันตอนแรกของการจัดการ

ผลประโยชนทับซอน การใชกระบวนการอยางเปดเผยท่ัวหนา จะทําใหเจาหนาท่ีรวมมือและสรางความเชื่อม่ัน

แกประชาชน ผูรับบริการ และผูมีสวนไดเสีย 

๓. สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง การแกปญหาหรือจัดการ

ผลประโยชนทับซอนจะสะทอนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของเจาหนาท่ีและองคกรการ

จัดการตองอาศัยขอมูลนําเขาจากทุกระดับในองคกร ฝายบริหารตองรับผิดชอบเรื่องการสรางระบบและ

นโยบายและเจาหนาท่ีก็มีความรับผิดชอบตองระบุผลประโยชนทับซอนท่ีตนมีเจาหนาท่ีตองจัดการกับเรื่อง

สวนตนเพ่ือหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอนมากท่ีสุดเทาท่ีทําไดและผูบริหารก็ตองเปนแบบอยางดวย 

๔. สรางวัฒนธรรมองคกร ผูบริหารตองสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายท่ีชวยสนับสนุนการตัดสินใจ

ในเวลาท่ีมีประเด็นผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึน และการสรางวัฒนธรรมแหงความซ่ือตรงตอหนาท่ีซ่ึงตอง

อาศัยวิธีการดังนี้ 

- ใหขอแนะนําและการฝกอบรมเจาหนาท่ีเพ่ือสงเสริมความเขาใจเก่ียวกับกฎเกณฑและการปฏิบัติรวมถึง              

การใชกฎเกณฑท่ีมีในสภาพแวดลอมการทํางาน 

 - สงเสริมใหมีการสื่อสารอยางเปดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพ่ือใหเจาหนาท่ีสบายใจในการเปดเผย                   

และหารือเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในท่ีทํางาน 

- ปองกันไมใหขอมูลเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนท่ีเจาหนาท่ีเปดเผยเพ่ือมิใหมีผูนําไปใชในทางท่ีผิด 



   

- ใหเจาหนาท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชนทับซอน 

เพ่ือใหรูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ตองสรางระบบโดยการพัฒนาในเรื่องตอไปนี้ 

  - มาตรฐานในการสงเสริมความซ่ือตรงตอหนาท่ีโดยรวมไวในขอกําหนดทางจริยธรรม 

 - กระบวนการระบคุวามเสี่ยงและจัดการผลประโยชนทับซอน 

 - กลไกความพรอมรับผิดท้ังภายในและภายนอก 

- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ท่ีทําให เจาหนาท่ี ถือวาเปนความรับผิดของตนเองท่ีจะตองทํา                      

ตามกฎระเบียบและมาตรฐานแนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอนกรอบการทํางานนี้เปนวิธีการกวางๆ                  

ไมจํากัดอยูกับรายละเอียดขอกฎหมายท่ีเก่ียวของสามารถนําไปพัฒนาเปนรูปแบบการจัดการตามบริบท               

ขององคกรและกฎหมายได๖ ข้ันตอน สําหรับการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน

ทับซอน 

๑. ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางท่ีมักเกิดข้ึนในองคกร 

๒. พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสม รวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา 

๓. ใหการศึกษาแกเจาหนาท่ีและผูบริหารระดับตางๆ รวมถึงเผยแพรนโยบายการจัดการผลประโยชน

ทับซอนใหท่ัวถึงในองคกร 

๔. ดําเนินการเปนแบบอยาง 

๕. สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความมุงม่ันในการ

จัดการผลประโยชนทับซอน 

๖. บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสมํ่าเสมอ 

รายละเอียดแตละข้ันตอน 

๑) การระบุผลประโยชนทับซอน 

- ข้ันตอนแรกนี้คือ การระบุวาในการทํางานของหนวยงาน มีจุดใดบางท่ีเสี่ยงตอการเกิดผลประโยชนทับซอน 

และผลประโยชนทับซอนท่ีจะเกิดข้ึนไดนั้นมีประเภทใดบาง 

- เปาหมายสําคัญคือ องคกรตองรูวาอะไรคือผลประโยชนทับซอนท่ีเปนไปไดเพ่ือปองกันไมใหเกิดผลประโยชน

ทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริงและท่ีเห็น 

 - การมีสวนรวมของเจาหนาท่ีมีสวนสําคัญ เพราะจะทําใหระบุจุดเสี่ยงไดครอบคลุมและทําใหเจาหนาท่ีรูสึก

เปนเจาของและรวมมือกับนโยบาย 

 - ตัวอยางของผลประโยชนสวนตน เชน ผลประโยชนทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เชน หนี้ )ธุรกิจสวนตัว/

ครอบครัว ความสัมพันธสวนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธกับองคการอ่ืน                 

(เอ็นจีโอ สหภาพการคา พรรคการเมือง ฯลฯ) การทํางานเสริม ความเปนอริ/การแขงขันกับคนอ่ืน/กลุมอ่ืน 



   

- ตัวอยางของจุดเสี่ยง เชน การปฏิบัติสัมพันธกับภาคเอกชน การทําสัญญาจัดซ้ือจัดจางการตรวจตราเพ่ือ

ควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต การใหบริการท่ีอุปสงค

มากกวาอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับปรุงการลงโทษ การใหเงิน/สิ่งของสนับสนุนชวยเหลือ                   

ผูเดือดรอน การตัดสินขอพิพาท ฯลฯ ท้ังนี้รวมถึงงานท่ีสาธารณะหรือสื่อมวลชนใหความสนใจเปนพิเศษ 

- การระบุผลประโยชนทับซอนนี้ตองพิจารณานิยามและขอกําหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวของประกอบดวย 

๒) พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม 

- องคประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชนทับซอนก็คือ ความตระหนักของผูบริหารและเจาหนาท่ี

เก่ียวกับวิธีการจัดการผลประโยชนทับซอน รวมถึงความรับผิดชอบของแตละคนดังนั้น กฎเกณฑเก่ียวกับ            

การจัดการตองแยกใหชัดระหวางความรับผิดชอบขององคกรและความรับผิดชอบของสมาชิกในองคกร และยัง

ตองทําใหผูบริหารและเจาหนาท่ีสามารถรูไดวาเม่ือใดมีผลประโยชนทับซอนเกิดข้ึน และในแบบใด                       

(แบบเกิดข้ึนจริง แบบท่ีเห็นหรือแบบเปนไปได) 

- เปดเผยผลประโยชนทับซอนและบันทึกกลยุทธตางๆ ท่ีใชเพ่ือการจัดการ 

- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธท่ีใช 

๓) ใหความรูแกเจาหนาท่ีและหัวหนางานระดับสูง 

- เพ่ือใหการจัดการผลประโยชนทับซอนมีประสิทธิภาพ ตองมีการใหความรูอยางตอเนื่องตั้งแตเจาหนาท่ี                          

ในองคกร เอกชนท่ีมาทําสัญญา อาสาสมัคร หัวหนางานระดับสูง และกรรมการบริหาร การใหความรูจะเริ่ม

ตั้งแตการปฐมนิเทศ และมีอยางตอเนื่องในระหวางทํางาน เจาหนาท่ีทุกคนควรสามารถเขาถึงนโยบาย                        

และขอมูลท่ีจะชวยใหพวกเขาสามารถระบุและเปดเผยผลประโยชนทับซอน สวนตัวผูบริหารเองก็ตองรูวิธี

จัดการผลประโยชนทับซอน 

- ข้ันตอนแรกของการใหความรูคือ สรางความเขาใจวาอะไรคือผลประโยชนทับซอนผลประโยชนทับซอนใด

เกิดข้ึนบอยในองคกร อะไรคือจุดเสี่ยงท่ีระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกตางของความรับผิดชอบในการปฏิบัติ

ตามนโยบายของผูมีตําแหนงหนาท่ีตางกัน ควรใหเอกสารบรรยายพรอมตัวอยางท่ีชัดเจนสําหรับการระบุและ

จัดการผลประโยชนทับซอน โดยเนนตรงท่ีเปนจุดเสี่ยงมากๆ เชน การติดตอการรวมทํางานกับภาคเอกชน 

การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูปการลดข้ันตอนและกระจายอํานาจความสัมพันธกับเอ็นจีโอ 

และกิจกรรมทางการเมือง เปนตน 

- นอกจากการใหความรูแลว ความตื่นตัวและเอาใจใสของผูบริหาร รวมถึงกลยุทธการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ

จะมีสวนอยางสําคัญในการชวยใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตาม การสรางความตื่นตัวและความเอาใจใสจะชวยในการ

แสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปองกันปญหาท่ีเกิดข้ึนตอไป 



   

๔) ดําเนินการเปนแบบอยาง 

- การจัดการผลประโยชนทับซอนท่ีมีประสิทธิภาพ จําเปนตองอาศัยความทุมเทของผูท่ีอยูในตําแหนงระดับ

บริหาร ซ่ึงตองแสดงภาวะผูนํา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอยางแข็งขัน สนับสนุนใหเจาหนาท่ีเปดเผย

ผลประโยชนทับซอน และใหความชวยเหลือแกไข ผูบริหารมีความสําคัญ เนื่องจากเจาหนาท่ีมักจะคํานึงถึง              

สิ่งท่ีผูบริหารใหความสนใจ 

- ผูบริหารตอง  

(๑) พิจารณาวามีขอมูลเพียงพอท่ีจะชี้วาหนวยงานมีปญหาผลประโยชนทับซอนหรือไม  

(๒) ชั่งน้ําหนักประโยชนขององคกร ประโยชนสวนบุคคล และประโยชนสาธารณะและพิจารณาวาอะไรคือวิธีท่ี

ดีท่ีสุดในการจัดการหรือแกไขผลประโยชนทับซอน และ 

 (๓) พิจารณาปจจัยอ่ืนๆรวมถึงระดับและลักษณะของตําแหนงหนาท่ีของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ รวมถึงลักษณะ

ของผลประโยชนทับซอน 

๕) สื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย 

- ประเด็นสําคัญคือ ภาพลักษณขององคกรในการรับรูของผูมีสวนไดเสีย เนื่องจากไมสามารถจัดการกับ

ผลประโยชนทับซอนไดดีเพียงใด ถาผูมีสวนไดเสียรับรูเปนตรงกันขาม ผลเสียท่ีเกิดข้ึนก็เลวรายไมแพกัน 

 - การทํางานกับองคกรภายนอกไมวาเปนเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องคกรตองระบุจุดเสี่ยงของผลประโยชนทับ

ซอนกอน และพัฒนาวิธีปองกัน ไมวาเปนเรื่องขอมูลภายใน หรือโอกาสการใชอํานาจหนาท่ีเพ่ือผลประโยชน

และตองแจงแกองคกรภายนอกใหทราบนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอนและผลท่ีตามมา หากไม

ปฏิบัติตามนโยบาย เชน ยกเลิกสัญญา หรือดําเนินการตามกฎหมาย บางองคกรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรม

ธุรกิจเพ่ือสื่อสารเก่ียวกับหนาท่ีและความพรอมรับผิดท่ีผูทําธุรกิจมีกับหุนสวนและผูทําสัญญาดวย 

 - นอกจากนี้ควรสื่อสารแบบสองทางกับองคกรภายนอก อาจใชวิธีตางๆ เชน ใหมีสวนรวมในการระบุจุดเสี่ยง

และรวมกันพัฒนากลไกปองกันแกไขปญหา ขอรับฟงความเห็นตอรางนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน 

รวมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแกไขผลประโยชนทับซอนวิธีเหลานี้จะทําใหไดนโยบายท่ี

สอดคลองความคาดหวังสาธารณะและไดรับความรวมมือจากผูมีสวนไดเสียท้ังนี้ในการรวมกันจัดการ

ผลประโยชนทับซอนกับผูมีสวนไดเสียนี้องคกรภาครัฐตองทําใหการตัดสินใจทุกข้ันตอนโปรงใสและตรวจสอบ

ได 

๖) การบังคับใชและทบทวนนโยบาย 

- ระบบจัดการผลประโยชนทับซอนไดรับการทบทวนประสิทธิภาพสมํ่าเสมอ โดยสอบถามขอมูลจากผูใชระบบ 

และผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ เพ่ือใหระบบใชไดจริง และตอบสนองตอสภาพการทํางานรวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจ

ท่ีเปลี่ยนแปลง อีกท้ังยังสรางความรูสึกเปนเจาของและความรวมมือ นอกจากนี้ยังอาจเรียนรูจากองคกรอ่ืนๆ 

การแสวงหาการเรียนรูเชนนี้ยังเปนการสื่อสารวาองคกรมีความมุงม่ันในการจัดการผลประโยชนทับซอนอีก



   

ดวย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงตองสื่อสาร

ใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติใหเขาใจ และปรับเปลี่ยนการทํางานใหสอดคลองกันโดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพ่ือ

ชวยพัฒนาทักษะและการใหคําปรึกษาแกเจาหนาท่ี 

บทบาทสําคัญของการบริหารผูบริหารระดับลางมีบทบาทสําคัญตอกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 

(Public Information Disclose : PID) ชวยใหเกิดความตระหนักรูขององคกร และใหเห็นวาไมเปนอุปสรรค

ในการรายงานของผูเปดเผย ผูอํานวยการจะเปนผูไดรับขอมูลและจัดการกับการรองเรียนท่ีเก่ียวของกับผลการ

ตรวจสอบและรับผิดชอบโดยตรงตอผลท่ีจะเกิดตอทีมงาน บทบาทสําคัญท่ีสุดท่ีไดจากการวิจัย คือการ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการตอการรายงานสัมพันธภาพระหวางเจาหนาท่ี หลังจากรายงานการกระทํา

ผิดและภาวะผูนําเรื่องสําคัญมากในการสรางบรรยากาศในท่ีทํางาน ผูบริหารจะตองสามารถคาดการณการ

ตอบสนองของขาราชการและผลท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจสอบตางๆผูอํานวยการและเจาหนาท่ีตองไมคุกคาม

หรือทําใหผูเปดเผยผลประโยชนสาธารณะกลายเปนเหยื่อ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตองปกปองและรักษาความ

เชื่อม่ันใหแกบุคคลท่ีเปดเผย หรือผูตองสงสัยในการเปดเผยใหความเชื่อม่ันวาขอมูลท่ีไดจะเปนความลับซ่ึงเปน

ปจจัยท่ีสําคัญตอการลดแรงตอตานหากสิ่งท่ีเปดเผยบางสวนหรือท้ังหมดรั่วไหลออกไปเปนสิ่งสําคัญท่ีตองเขา

ไปจัดการโดยเร็ว เพ่ือลดปฏิกิริยาทางลบและปองกันผูตอตานเทาท่ีจะทําได 

บทบาทอ่ืนๆ คือ 

- ลดความเครียดของผูเปดเผยและสนับสนุนในทางท่ีเหมาะสมแกผูเปดเผย 

- ปรับกลยุทธการบริหารความเสี่ยงเพ่ือจัดการกับสิ่งท่ีจะเกิดจากการเปดเผย 

- พัฒนาโครงสรางผูนําแกลูกนองท่ีทํางาน ขณะมีการตรวจสอบ 

- ทํางานอยางใกลชิดรวมกับเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบหรือกลุมงานคุมครองจริยธรรม เพ่ือใหแนใจวาไดรับการ

สนับสนุนและปองกันพยานท่ีดี 

- ปกปองขอมูลท่ีเก่ียวของกับการเปดเผยท่ีเปนหลักฐาน 

 - ใหเวลาและขอมูลท่ียอนกลับตอทุกฝายท่ีเก่ียวของผูบริหารจะตองสามารถจัดการกับบุคคลท่ีตอตานการ

เปดเผย และเจาหนาท่ีโดยใหคําปรึกษาแนะนําลูกนองไมใหทําผิดและต่ืนตัวตอการรับรูตอการกระทําผิด การ

คดโกงและทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนและตรวจสอบขอมูลอยางระมัดระวัง ตองแสดงบทบาทอยางยุติธรรมเปนกลาง 

ไมเขาไปมีสวนไดสวนเสียและตรงไปตรงมา ไมวาจะยากเพียงไรผูบริหารตองทําใหผูเปดเผยม่ันใจตั้งแตแรก

ในขณะรายงานวาจะไดรับการปฏิบัติอยางเปนความลับเชื่อม่ันในกระบวนการเปดเผยและผลท่ีเกิดจากการ

เปดเผยขอมูลท่ีไดรับจากผูเปดเผยจะตองเปนเอกสารท่ีสมบูรณหากมีการรายงานดวยวาจาจะตองสรุป

รายละเอียดเปนเอกสาร ผูบริหารจะตองระงับไมใหการกระทําใดๆ ของตนเขาไปกาวกาย มีอิทธิพลตอการ

ตรวจสอบหรือทําใหผูอ่ืนรับรูไดวาทําเพ่ือประโยชนสวนตนหรือทําใหรับรูไดวาอิทธิพลตอการตรวจสอบการ



   

พัฒนาการตระหนักรูและทักษะการสนับสนุนจัดโปรแกรมการพัฒนาขาราชการ เพ่ือใหตระหนักใน

ความสําคัญและผลักดันใหเกิดทัศนคติทางบวกตอการเปดเผยขอมูล โดยอธิบายวาทําไมตองเปดเผยและอะไร

จะเกิดข้ึนเม่ือขาราชการเปดเผยการกระทําผิดจัดใหมีการฝกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรมแก

ขาราชการหรือเม่ือขาราชการไดเลื่อนตําแหนงเปนหัวหนา/ผูบริหาร รวมท้ังตองไดรับการฝกอบรมทักษะ

เฉพาะในการรับขอรองเรียน การรายงาน การเปดเผย และจัดการกับการเปดเผยขอมูล รวมท้ังทักษะในการ

สนับสนุนและปกปองคุมครองพยานเปาหมายเพ่ือการบริหารจัดการท่ีดี  

- หนวยงานควรสรางกลไกในการสนับสนุนและปกปองคุมครองผูเปดเผยขอมูล มีนโยบายและกระบวนการ

เพ่ือลดกฎเกณฑท่ีมากเกินไป และสงเสริมใหคนกลาเปดเผยและรายงานขอสงสัยเก่ียวกับการบริหารท่ีไมเปน

ธรรมหรือคดโกงและการทุจริต 

- จัดกลไกสนับสนุน เพ่ือลดการรายงานและการรับรูท่ีผิดพลาดใหคําปรึกษาการเปดเผยพฤติกรรมการกระทํา

ผิดท่ีเหมาะสมและปกปองการตอตานท่ีจะมีตอผูเปดเผย 

 - โครงสรางการรายงาน หรือเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสรางธรรมชาติและขนาด

ขององคกร 

-นโยบายโครงสรางและกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะตองไดรับทราบโดยท่ัวกัน 

 - มีหลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือใหแนใจวาการเปดเผยขอมูลสาธารณะจะไดรับการปฏิบัติอยางเหมาะสมกับ

ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา ขาราชการท่ัวไป เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

บทท่ี ๒ 

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 

มาตรการกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

๑. พระราชบัญบัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542 และ

แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2554 มาตรา 100 หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐ

ผูใดดําเนินกิจการ ดังตอไปนี้ 

  (๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดสวนเสียในสัญญาท่ีทํากับหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติ

หนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี 

(๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐท่ี

เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับดูแล ควบคุมตรวจสอบ หรือ

ดําเนินคดี 

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือ

ราชการสวนทองถ่ิน หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวน

ทองถ่ินอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุน

ในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว 

(๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของ

เอกชนซ่ึงอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัด

อยูหรือปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจ

ขัดแยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการหรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีของ

เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นเจาหนาท่ีของรัฐตําแหนงใดท่ีตองหามมิใหดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามท่ี

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาให

นําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐตามวรรคสองโดยใหถือวาการดําเนิน

กิจการของคูสมรสดังกลาวเปนการดําเนินกิจการของเจาหนาท่ีของรัฐ 

 มาตรา 101 ใหนําบทบัญญัติมาตรา 100 มาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของผูซ่ึงพนจากการเปน

เจาหนาท่ีของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปโดยอนุโลม เวนแตการเปนผูถือหุนไมเกินรอยละหาของจํานวนหุน

ท้ังหมดท่ีจําหนายไดในบริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงไมใชบริษัทท่ีเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตามมาตรา 100 

(2) ท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาตรา 102 บทบัญญัติมาตรา 100 

มิใหนํามาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงหนวยงานท่ีมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม หรือ

ตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีในบริษัทจํากัด 



   

มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีหนวยงานของรัฐถือหุนหรือเขารวมทุน

 มาตรา 103 หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจาก

ทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง

กฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชน อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑและจํานวนท่ี

คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดบทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของผู

ท่ีพนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม 

 มาตรา 103/1 บรรดาความผิดท่ีบัญญัติไวในหมวดนี้ใหถือเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ีหรือ

ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา

ดวยบทลงโทษมาตรา 122เจาหนาท่ีของรัฐผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 103 

ตองระวางโทษ จําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับกรณีความผิดตามมาตรา 

100 วรรคสาม หากเจาหนาท่ีของรัฐผูใดพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นยินยอมดวยในการท่ีคูสมรสของตน

ดําเนินการตามมาตรา 100 วรรคหนึ่งใหถือวาผูนั้นไมมีความผิด 

๒. ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสิน

หรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 103 

แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จึงกําหนดหลักเกณฑและจํานวนทรัพยสินหรือ

ประโยชนอ่ืนใดท่ีเจาหนาท่ีของรัฐจะรับจากบุคคลไดโดยธรรมจรรยาไวดังนี้ 

 ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่อง 

หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543  

 ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 ขอ 3 ในประกาศนี้ “การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความวาการรับ

ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลท่ีใหกันในโอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม

ประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบั ติกันในสังคม“ญาติ” หมายความวา ผูบุพการี

ผูสืบสันดาน พ่ีนองรวมบิดามารดา หรือรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ปา นาอาคูสมรสผูบุพการีหรือ

ผูสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรม หรือผูรับบุตรบุญธรรม “ประโยชนอ่ืนใด” หมายความวา สิ่งท่ีมีมูลคา 

ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิงการรับบริการ การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

 ขอ 4 หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจาก

ทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง

กฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามท่ีกําหนดไวในประกาศนี้ 

 ขอ 5 เจาหนาท่ีของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาไดดังตอไปนี้ 



   

 (๑) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติซ่ึงใหโดยเสนหาตามจํานวนท่ีเหมาะสมตามฐานานุรูป

 (๒) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชญาติมีราคาหรือมูลคาในการรับจากแตละ

บุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท 

 (๓) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีการใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลท่ัวไป 

 ขอ 6 การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากตางประเทศ ซ่ึงผูใหมิไดระบุใหเปนของสวนตัว หรือมี

หรือมูลคาเกินกวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แตมีเหตุผลความจําเปนท่ีจะตองรับไวเพ่ือ

รักษาไมตรีมิตรภาพหรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นรายงานรายละเอียดขอเท็จจริง

เก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็วหากผูบังคับบัญชาเห็นวาไมมี

เหตุท่ีจะอนุญาตใหเจาหนาท่ีผูนั้นยึดถือทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวนั้นไวเปนประโยชนสวนบุคคล ให

เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินใหหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันที 

ขอ 7 การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑหรือมีราคาหรือมีมูลคามากกวา

ท่ีกําหนดไวในขอ 5 ซ่ึงเจาหนาท่ีของรัฐไดรับมาแลวโดยมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองรับไวเพ่ือรักษาไมตรี

มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับ

การรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชา ซ่ึงเปนหัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 

หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน สถาบันหรือองคกรท่ีเจาหนี้ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันทีท่ีสามารถกระทําได

เพ่ือใหวินิจฉัยวามีเหตุผลความจําเปน ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นรับทรัพยสิน

หรือประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตนหรือไมในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหนวยงาน

หรือสถาบันหรอืองคกรท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัด มีคําสั่งวาไมสมควรรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ก็

ใหคืนทรัพยสินหรือประโยชนนั้นแกผูใหโดยทันทีในกรณีท่ีไมสามารถคืนใหไดใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสงมอบ

ทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวใหเปนสิทธิของหนวยงานท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็วเม่ือได

ดําเนินการตามความในวรรคสองแลว ใหถือวาเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นไมเคยไดรับทรัพยสินหรือประโยชน

ดังกลาวเลยในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่งเปนผูดํารงตําแหนงผูบังคับบัญชา              

ซ่ึงเปนหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา หรือเปนกรรมการหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 

หรือเปนกรรมการ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับ                        

การรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนสวนผูท่ีดํารงตําแหนงประธานกรรมการและ

กรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนงท่ีไมมีผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจถอดถอนใหแจง

ตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท้ังนี้เพ่ือดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสองในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ              

ผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่ง เปนผู ดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา                     

หรือสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้น                        

ตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาทองถ่ินท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นเปนสมาชิก 

แลวแตกรณีเพ่ือดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 



   

 ขอ 8 หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐตามประกาศฉบับนี ้                    

ใหใชบังคับผูซ่ึงพนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวไมถึงสองปดวย 

3. ประมวลจริยธรรมของขาราชการองคการบริหารสวนตําบลดงพระราม พ.ศ.2557 
ขอ 3  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลดงพระรามทุกคน มีหนาท่ีดําเนินการ ใหเปนไปตาม

กฎหมาย                   เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและ
ใหบริการแกประชาชนตามหลัก              ธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลัก 10 ประการ ดังนี้ 

(1)  การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมรพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(2)  การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
(3)  การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย และรับผิดชอบ 
(4)  การยึดถือประโยชนของประเทศชาติ เหนือกวาประโยชนสวนตน และไม มี

ผลประโยชนทับซอน 
(5)  การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
(6)  การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
(7)  การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน

ขอเท็จจริง 
(8)  การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
(9)  การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
(10) การสรางจิตสํ านึ กใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ี ดี                      

รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

บทท่ี 3 

แนวทางปฏบัิติเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

  แนวทางปฏิบัติเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน “ความขัดแยงระหวางบทบาท” (Conflict 

of roles) หมายความวาบุคคลดํารงตําแหนงท่ีมีบทบาทสองบทบาทขัดแยงกัน เชน นายสมชายเปนกรรมการ

สอบคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน โดยท่ีบุตรสาวของสมชายเปนผูสมัครสอบคนหนึ่งดวย ซ่ึงในกรณีนี้ถือวา               

เกิด “การดํารงตําแหนงอันหม่ินเหมตอการเกิดปญหาผลประโยชนทับซอน” แตในกรณีนี้ถือวายังมิไดนําไปสู

การกระทําความผิดแตประการใด เชน การสอบคัดเลือกบุคคลยังมิไดเกิดข้ึนจริง หรือมีการสอบเกิดข้ึนแลว       

แตนายสมชายสามารถวางตัวเปนกลางมิไดชวยเหลือบุตรสาวของตนแตประการใด เปนตนถาเกิดผลประโยชน

ทับซอนจะตองถอนตัวออกอยางสมบูรณจากการเปนผูมีสวนในการตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเวนจาก

การใหคําปรึกษา และงดออกเสียง (Recusal) เชน ในกรณีท่ีสมชายเปนกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากร              

เขาทํางานโดยมีบุตรสาวของตนสมัครเขารวมสอบคัดเลือกดวยนั้นซ่ึงในสถานการณเชนนี้สมชายจะตองลาออก

จากการเปนกรรมการสอบคัดเลือก เพ่ือเปนการถอนตัวออกจากการเก่ียวของกับสถานการณอันหม่ินเหม                

ตอผลประโยชนทับซอนอยางสูง 

มาตรการของรัฐในการปองกันความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 

๑. กําหนดคุณสมบัติพึงประสงคและคุณสมบัติตองหามของรัฐ 

๒. การเปดเผยขอมูลทรัพยสิน หนื้สิน และธุรกิจครอบครัวตอสาธารณะ 

๓. การกําหนดขอพึงปฏิบัติ (Code of Conduct) ตัวอยางขอไมพึงปฏิบัติของเจาหนาท่ีของรัฐ 

  1. เจาหนาท่ีของรัฐไมพึงรับของตอบแทน ท่ีเปนเงินและไมใชตัวเงินท่ีมูลคาสูงเกินความเหมาะสม

และไดมาโดยมิชอบ 

 2. เจาหนาท่ีของรัฐไมพึงตัดสินใจในหนาท่ีการทํางาน โดยมีเรื่องของการเงินและการเมืองเขามา

เก่ียวของ เชน การลงคะแนนเสียงของขาราชการเพ่ือออกกฎหมายหรือกระทําอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบตอสวนรวม 

 3. เจาหนาท่ีของรัฐไมพึงทํางานในตําแหนงท่ีเก่ียวของในภาคธุรกิจหลังพนตําแหนงราชการเปนการ

ปองกันมิใหผูดํารงตําแหนงทางราชการนําขอมูลลับภายในหนวยงานราชการท่ีทราบไปใชประโยชนหลังออก

จากตําแหนงแลวและปองกันการใชสิทธิพิเศษในการติดตอกับหนวยงานราชการในฐานะท่ีเคยดํารงตําแหนง

สําคัญในหนวยงานราชการมาแลว 

 

 



   

 หลักการ 4 ประการสําหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน 

1. ปองกันผลประโยชนสาธารณะ 

2. สนับสนุนความโปรงใสและความพรอมรับผิด 

3. สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง 

4. สรางวัฒนธรรมองคกรแนวทางการบริหารเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

กรอบการทํางาน มี 6 ข้ันตอน 

1. ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางท่ีมักเกิดข้ึนในองคกร 

 2. พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสม รวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา 

 3. ใหการศึกษาแกเจาหนาท่ีและผูบริหารระดับตางๆ รวมถึง เผยแพรนโยบายการปองกันผลประโยชน                 

ทับซอนใหท่ัวถึงในองคกร 

4. ดําเนินการเปนแบบอยาง 

5. สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความมุงม่ันในการจัดการเพ่ือ

ปองกันผลประโยชนทับซอน 

6. บงัคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสมํ่าเสมอ 

รายละเอียดในการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

1. การระบุผลประโยชนทับซอน 

2. พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม 

3. ใหความรูแกเจาหนาท่ีและหัวหนางานระดับสูง 

4. ดําเนินการเปนแบบอยาง 

5. สื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย 

 6. การบังคับใชและทบทวนนโยบาย 

 

 



   

กรณีตัวอยาง 

1. กรณีคาโงขุดลอกหวยกระดูกเสือขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนกรณีนี้เกิดข้ึนในชวง

เดือนมกราคม 2545 โดยอบต.โนนทองไดรองเรียนวาอบจ.ขอนแกนอนุมัติโครงการซํ้าซอนและมีส.จ.แอบ

อางเบิกเงินโดยไมไดทํางานจริง ขอเท็จจริงคืออบต.โนนทองไดทําโครงการขุดลอกลําหวยกระดูกเสือโดยไดรับ

งบประมาณจากกรมการปกครอง ซ่ึงไดดําเนินโครงการดังกลาวตั้งแต 26 พฤศจิกายน และเสร็จสิ้นแลวตั้งแต

กลางเดือนธันวาคม 2544 พรอมกับปกปายชื่อโครงการและเบิกจายเรียบรอยแลว ตอมาอบจ.ขอนแกน                

ไดอนุมัติโครงการขุดลอกลําหวยกระดูกเสือซ่ึง อบจ.ขอนแกนไดจัดจาง หจก.ต.เจริญทรัพยหนองเรือ เปนผูรับ

จางใหขุดลอกคลองยาว 969 เมตรและไดทําสัญญาจางลงวันท่ี 25 ธันวาคม โดยหจก.ต.เจริญทรัพย                    

หนองเรือ เขาดําเนินการวันท่ี 27 ธันวาคมและสงมอบงานในวันท่ี 3 มกราคม 2545 โดยนําเครื่องจักร                

ไปขุดลอกตอทายโครงการท่ีขุดลอกฯของอบต.โนนทองท่ีทําเสร็จไปแลวอีก 93 เมตร พรอมท้ังปกปาย

โครงการและถายภาพปายโครงการเปนหลักฐานประกอบการเบิกจายจากอบจ.ขอนแกน ซ่ึงคณะกรรมการ

ตรวจรับงานเม่ือวันท่ี 7 มกราคมและเบิกจายงบประมาณใหผูรับจางเม่ือวันท่ี 8 มกราคม นอกจากหจก.                

ต.เจริญทรัพยหนองเรือปกปายของอบจ.แลว และยังทําลายปายโครงการเดิมของอบต.โนนทองท้ิง แตชาวบาน

ไปพบเขาจึงนํามาใหอบต.เพ่ือดําเนินการรองเรียน เรื่องนี้จึงปรากฏแกสาธารณะกรณีนี้เกิดผลประโยชนทับ

ซอน เพราะจากขอเท็จจริงพบวา กรรมการผูจัดการของ หจก. ต.เจริญทรัพยหนองเรือเคยเปนอดีตสมาชิก

สภาจังหวัดขอนแกน และเปนสามีของสมาชิกสภาอบจ.ขอนแกน ซ่ึงมีหุนอยู 4 ลาน แตไดถอนหุนออกกอน            

ท่ีจะมาเปนส.จ.ดังนั้นในฐานะภรรยา สจ.ทานนี้ถือวาเปนผูมีประโยชนจากธุรกิจของสามี และยังพบขอเท็จจริง

จากคําชี้แจงของนายกอบจ.ขอนแกนวา “ทางสภาอบจ.ขอนแกน ไดอนุมัติโครงการดังกลาวตามท่ีสมาชิกสภา

อบจ.ขอนแกน เขต อ.หนองเรือ คือส.จ.(ท่ีเปนภรรยาผูรับเหมา) ท่ีไดเสนอขอโครงการมา” ฉะนั้นสมาชิกสภา

อบจ.อนุมัติงบประมาณซ่ึงรวมโครงการท่ีตนเองขอนอกจากนั้นบริษัทของสามีเขามาเปนผูรับเหมาในโครงการ

ท่ีตนเองขอและอนุมัติ เห็นชัดถึงความขัดแยงในบทบาทตางๆ และดวยสาเหตุนี้สันนิษฐานไดวานําไปสู                      

การบริหารงานท่ีไมรอบคอบ อนุมัติโครงการ รวมท้ังทําสัญญาโดยเร็ว มิไดไปดูสถานท่ีจริง และการสมรู             

รวมคิดของคณะกรรมการคุมงานและตรวจสอบท่ีรับงานท่ีไมรายงานขอเท็จจริง รวมท้ังการจัดซ้ือจัดจาง                 

ท่ีไมโปรงใส ทําใหรัฐเสียหาย ในกรณีนี้ อบจ.เรียกเงินคืนจาก หจก.ต.เจริญทรัพยหนองเรือ และฟองรอง                  

ในฐานฉอโกง นอกจากนั้นมีการสอบสวนวินัยกรรมการตรวจการจางและควบคุมงานและมีคําสั่งลงโทษ                   

ลดข้ันเงินเดินและตัดเงินเดือน รวม 4 คน กรณีท่ีสมาชิกสภาและผูบริหารองคกรปกครองทองถ่ินเปน

ผูรับเหมาเองหรือเปนหุนสวน 

2. กรณีของเทศบาลตําบลบานโตนด จ.สุโขทัย โดยเทศบาลไดทําสัญญาวาจางหางหุนสวนจํากัดคีรี

มาศกอสรางใหกอสรางสะพานขามคลองน้ําหัก ตําบลโตนด จ.สุโขทัย โดยมีหุนสวนผูจัดการของหางฯเปนผูลง

นามซ่ึงการกอสรางกําหนดแลวเสร็จภายในวันท่ี 6 สิงหาคม 2544 ตอมาหุนสวนผูจัดการไดลาออกจากการ

เปนหุนสวนของหางฯและลงรับสมัครเปนสมาชิกสภา และไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาเม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 

2544 และไดขอเปลี่ยนใหบิดาเปนหุนสวนผูจัดการหางแทนตน ซ่ึงในกรณีนี้สํานักงานคณะกรรมการ



   

กฤษฎีกาวินิฉัยวาถึงแมจะลาออกจากการเปนหุนสวนผูจัดการกอนวันเลือกต้ัง แตก็ยังมีฐานะเปนหุนสวน               

ของหางตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผูถือหุนและหุนสวนผูจัดการ                

ของหางไดทําหลังจากวันท่ีไดรับเลือกตั้งเขามา จึงถือวาเปนคูสัญญากับเทศบาล ซ่ึงตองถูกถอดถอนสมาชิก

ภาพ  แมแตเม่ือเปลี่ยนใหบิดาเปนหุนสวนผูจัดการก็ยังถือวาสมาชิกสภาผูนี้มีผลประโยชนจากบริษัทคีรีมาศ

กอสรางอยูดี ซ่ึงยังเปนคูสัญญากับเทศบาล  

3. ผูบริหารเทศบาลเปนผูรับเหมาเอง แตตองการหลีกเลี่ยงการเปนผูมีสวนไดสวนเสีย เชนกรณีของเทศบาล

ตําบลนาหวา ซ่ึงมีการรองเรียนวานายกเทศมนตรีทําสัญญาผีปดปงการเขารับเหมาของตนเอง กรณีนี ้         

เปนขาวเม่ือมีการตรวจสอบวาสัญญา 3 ฉบับ มีผูรับจางชื่อนายดํารงศักดิ์ หากแตบุคคลไมมีตวัตนจริง สัญญา

ท้ัง3 นี้ ซ่ึงรวมเปนเงิน 127,600 บาทพบวาเปนสัญญาของนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลนาหวาท่ีเปน

ผูดําเนินการกอสรางท้ังหมด เพียงนําชื่อนายดํารงคศักด์ิมาแอบอาง ในกรณีแสดงใหเห็นอีกลักษณะหนึ่ง                

ของการเขามาทําธุรกิจกับเทศบาลโดยพยายามปดปงและนํามาซ่ึงการกระทําท่ีผิดกฎหมายรูปแบบอ่ืนๆ                 

เชน การสรางหลักฐานเท็จในการทําสญัญา การเบิกจายคากอสรางอันเปนเท็จ 

4. กรณีท่ีภรรยาและญาติเปนผูรับเหมาจากการรวบรวมขอมูลพบวา หลายกรณีผูบริหารและสมาชิกสภา

ทองถ่ินไมไดเปนเจาของกิจการเอง แตเปนกิจการของคูสมรส มีท้ังจดทะเบียน ไมจดทะเบียน หรือเดิม                

จดทะเบียนแลวมาหยาขาดกันกอนมาเปนคูสัญญากับองคการปกครองสวนทองถ่ิน หรือเปนของญาติสนิท 

บิดา มารดาและพ่ีนอง บุตร บางกรณีดูเหมือนเปนความจงใจเลี่ยงกฎหมาย ตัวอยางเชน กรณีประธาน

กรรมการบริหารอบต.ตะเคียน จ.นครราชสีมาถูกรองเรียนทางสื่อมวลชนวามีสวนไดสวนเสียกับอบต.โดยให

ภรรยาเปนผูดําเนินการเปนคูสัญญากอสรางหลายโครงการท้ังทําถนน และขุดสระน้ํา ในนามของหจก.เงินหมู

และหจก.อัศวพลโยธา ซ่ึงในขอรองเรียนกลาววานี่เปนเหตุผลใหการบริหารงานสอไปในทางไมโปรงใส และมี

การฮ้ัวงานกันทางออม และท่ีผิดสังเกตคือมีการซอยงานแบบถ่ียิบ โครงการละไมเกิน 1 แสนบาท ซ่ึงประธาน

มีอํานาจตัดสินใจไดโดยไมตองขอความเห็นชอบตอนายอําเภอ 

5.ใหภรรยารับเหมาแทนแตไมไดจดทะเบียนสมรส คือ อบต.แหงหนึ่งในจังหวัดราชบุรี ประธาน

กรรมการบริหารถูกรองเรียนวามีสวนไดสวนเสียในการจัดจางของอบต. โดยใหภรรยาเปนผูประมูลงาน และยัง

มีการเซ็นชื่อประธานเปนผูรับเงินแทนผูรับเหมาเม่ือมีการสอบสวนพบวาผูรับเหมาเปนภรรยาของประธาน

กรรมการบริหารจริง โดยอยูกินกันมีบุตร 1 คน แตไมไดจดทะเบียนสมรส ในกรณีนี้คณะกรรมการสอบสวน                   

ไมเห็นวาสมาชิกภาพของประธานกรรมการบริหารตองสิ้นสุดโดยมองวาไมไดทําใหราชการเสียหาย                    

และความสัมพันธระหวางผูรับเหมาและประธานกรรมการบริหารอาจทําใหมีสวนไดสวนเสียกันบางเปนสวนตัว 

แตไมอาจยืนยันได ไม มีหลักฐานวาเซ็นรับ เงินแทนผูรับเหมาซ่ึงเปนประเด็นวาการท่ีอยู กิน กันโดย                             

ไมจดทะเบียนจะถือวามีสวนไดเสียรวมกันหรือไม กรณีท่ีสมาชิกสภารับมอบอํานาจหางหุนสวนมาดําเนินการ

แทน 

6. กรณีของเทศบาลตําบลหางฉัตร ซ่ึงมีสมาชิกสภาเทศบาลเขาไปมีสวนไดสวนเสียในฐานะผูรับมอบ

อํานาจ โดยสมาชิกสภาเทศบาลไดรับมอบอํานาจจากหางหุนสวนจํากัดวงศจิระ ใหมีอํานาจในการยื่นสอบ



   

ราคาคาจางเหมาขยายเขตบริการใชประปา ในเขตเทศบาลตําบลหางฉัตร ตอมาการทํางานจางเหมาดังกลาวมี

ปญหาขอโตแยงระหวางคูสัญญา จึงมีการเจรจาตกลงกันเพ่ือระงับขอพิพาท ปรากฏวาบุคคลท่ีรวมเจรจาใน

ฐานะตัวแทนของหางหุนสวนจํากัดวงศจิระ ผูรับจางคือสมาชิกสภาเทศบาลคนเดิมและสมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลหางฉัตรอีก 2 คน และเม่ือมีการสงมอบงานทางเทศบาลพบวาลายเซนตของผูจัดการหางแตกตางจาก

ลายมือท่ีลงไวในสัญญามาก นาจะมีการปลอมแปลงเอกสารการสงงาน นอกจากนั้นมีหลักฐานท่ีนาเชื่อไดวา

งานจางขยายเขตบริการน้ําประปาในเขตเทศบาลตําบลหางฉัตรนั้นมีสมาชิกสภาเทศบาลเหลานั้นเปน

ผูดําเนินการเองในกรณีนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกามีคําวินิจฉัยวาสมาชิกสภาเทศบาลท่ีมายื่นซองสอบ

ราคาตอเทศบาลและทําหนาท่ีเจรจาตกลงกับเทศบาลดวย มีหนาท่ีตองรับผิดชอบตอตัวการตามมาตรา 807 

ถึงมาตรา 814 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ในฐานะท่ีเปนตัวแทนและมีหนาท่ีดังกลาว และเปนผู

มีสวนไดสวนเสียในสัญญากับเทศบาล นอกจากนั้นในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลซ่ึงมีหนาท่ีรักษาประโยชนของ

ทองถ่ินกระทําการเขาเปนตัวแทนเพ่ือยื่นซองสอบราคาหรือเจรจากับเทศบาลในโครงการของเทศบาล สมาชิก

เทศบาลยอมมีประโยชนท่ีขัดกันอยูท้ังประโยชนของเทศบาลและประโยชนของหางฯ 

7. การจัดซ้ือท่ีดินบริเวณโรงสูบน้ําประปาแรงต่ําจํานวน 29 โฉนด เนื้อท่ีประมาณ 8 ไร ราคา 

18,500,000 บาท กรณีนี้เปนการจัดซ้ือดวยวิธีพิเศษ โดยนายกเทศมนตรีถูกกลาวหาวาทุจริตในการจัดซ้ือ

ท่ีดิน มีราคาแพงเกินความจริงทําให รัฐเสียหาย ซ่ึงปรากฏวาในจํานวนท่ีดิน ท่ีจัด ซ้ือเปน ท่ีดินของ

นายกเทศมนตรีจํานวน 10 โฉนด ในกรณีนี้นายกเทศมนตรีไมไดทํานิติกรรมเองท้ังในฐานะนายกเทศมนตรี

และเจาของท่ีดิน โดยมีผูแทนรับมอบอํานาจในการยื่นซองเสนอราคาและเจรจาทางฝายเทศบาลนิติกรเทศบาล

เปนผูทํานิติกรรมสัญญาแทน กรณีนี้ชี้มูลโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและอยูในระหวางการดําเนินการ

สอบสวน 

8. องคการบริหารสวนตําบลแกใหญเปนกรณีท่ีทําใหมีการต่ืนตัวเก่ียวกับปญหาผลประโยชนทับซอน

เพราะจากกรณีนี้มีนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 2 คน พนจากสมาชิกภาพตามคําวินิจฉัยของ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เหตุเพราะมีสวนไดสวนเสียท้ังทางตรงและออมในหางหุนสวนจํากัดชัยประ

สิทธิกอสราง ซ่ึงมีสัญญาขายน้ํามันเชื้อเพลิงใหกับเทศบาลตําบลแจหม โดยสมาชิกคนหนึ่งเปนหุนสวน สมาชิก

อีกคนหนึ่งเปนสามีโดยชอบดวยกฎหมายของหุนสวนอีกคนของหางฯ สวนนายกเทศมนตรีเปนพ่ีสาวรวมบิดา

มารดาของหุนสวนของหางฯ ท้ังท่ีในระยะบริเวณรัศมี 10 กิโลเมตรของสํานักงานเทศบาลตําบลแจหม สถานี

บริการแหงนี้ใกลกับสํานักงานฯมากท่ีสุด สถานีอ่ืนๆอยูหางไปถึง 8-15 ก.ม.ซ่ึงสํานักคณะกรรมการกฤษฎีกาก็

วินิจฉัยวาเปนผูมีสวนไดสวนเสียและใหพนสมาชิกภาพในกรณีนี้สมาชิกสภาท้ังสองคนไดลาออกจากกอนการ

วินิจฉัย สวนนายกเทศมนตรีจังหวัดพิษณุโลกมีขอเท็จจริงวานายกเทศมนตรีไมไดเปนหุนสวน ซ่ึงแมเปนพ่ีนอง

กับหุนสวนของหางฯก็ไมไดรับผลประโยชนในกิจการของหางฯแตอยางไร ผูวาราชการจังหวัดจึงวินิจฉัยวามิได

เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญาซ้ือขายน้ํามัน 

************************************************************************************************* 
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